


УПОЗНАВАЊЕ
Ова вежбанка, намењена деци млађег и средњег предшколског 
узраста (4–5 година), садржи разноврсне и забавне активности 
предвиђене за свакодневни рад код куће: графомоторичке вежбе 
(вежбе из области почетног писања), математичке задатке, вежбе 
логичког размишљања, бојење, вежбе фине моторике (исецање, 
лепљење и прављење разних облика…).
Ова радна свеска има за циљ да подстакне интелектуалне и 
креативне способности детета и да му омогући да напредује 
сопственим темпом. Решавање ових задатака права је прилика за 
лепо и корисно дружење родитеља с децом.

САДРЖАЈ
  Свака страна вежбанке садржи једну активност или више њих:

 ◆  вежбе почетног писања: увежбавање покрета потребних за 
писање слова и бројева (графомоторичке вежбе);

 ◆  тумачење слика: разумевање слика, поређење и повезивање 
елемената, утврђивање редоследа;

 ◆  језик: усмено изражавање, именовање ствари, бића и појава;
 ◆  математика: разликовање бројева, повезивање броја са 

одговарајућом количином, бројање…;

 ◆  бојење ограниченог простора одређеног линијама, бојење 
поља задатим бојама…;

 ◆  фина моторика (исецање–лепљење): коришћење алата 
(маказе, лепак), лепљење слика на одређеној површини…

   Прецизна упутства и означавање педагошких циљева за сваку 
активност омогућиће вам да правилно усмеравате своје дете.

САВЕТИ РОДИТЕЉИМА
   Будите дискретно присутни: утичите на концентрацију свог 
детета, помозите му уколико је то потребно.
   Допустите детету да само открије ову књигу: да прелистава 
вежбанку, да гледа слике, да се заинтересује за различите 
активности, да поставља питања…
   Прочитајте му гласно упутства, заинтересовано и без журбе.
   Уверите се да је дете добро схватило упутства: затражите 
од њега, на пример, да их каже својим речима, а уколико је 
потребно, поново му их прочитајте…
   Поштујте ритам свог детета и његове покушаје: дајте му 
времена да дође до решења по сопственом ритму, да пусти 
машти на вољу…
   На крају вежбе похвалите дете и истакните колико је било 
успешно.
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ПАЖЊА, АЈКУЛЕ!
  Настави да повлачиш линије како ајкуле 
не би могле да ухвате рибе. После тога 
доврши цртање осталих линија.

   Када дишу, рибе испуштају мехуриће ваздуха. 
Нацртај мехуриће прелазећи преко тачкастих 
линија.

• ГрАфоМоторИКА

Циљеви ● Развијање фине моторике ради побољшања рукописа. ● Увежбавање покрета потребних за почетно писање.





ВрЕМЕ ЈЕ зА сПорт
  Како су само забавни спортови! Исеци сличице с десне стране. 
Залепи их на одговарајућа места и допуни сцене. Затим реци 
шта ради свака од ових личности.

•  ИсЕцАЊЕ–ЛЕПљЕЊЕ
•  тУМАчЕЊЕ сЛИКА
•  ЈЕзИК

Циљеви ● Развијање фине моторике. ● Развијање смисла за уочавање и повезивање елемената. ● Подстицање усменог изражавања.





ПроНАЂИ ПУтЕВЕ Обој цртеже 
животиња 
и њихових 
кућа.

  Оловком уцртај пут како би свака од ових животиња могла да 
стигне до своје куће. Труди се да не изађеш из утврђене стазе.

• ГрАфоМоторИКА
•  БоЈЕЊЕ

Циљеви ● Развијање фине моторике. ● Подстицање маште.
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